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Till Konungen. 

Jämlikt nådig föreskrift får landtmäteristyrelsen här-
med afgifva underdånig berättelse om landtmäteriet i riket i 
för år 1905, upptagande särskilda redogörelser angående: j 

landtmäteristyrelsen, landtmäteripersonalen, allmänna skiftes
verket, afvittringsverket ocb undervisningen till landtmäteri-
examen med mera. 
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Landtmäteristyrelsen. 
l:o. Såsom närmare synes af landtmiiteristyrelsens till 

Eders Kungl. Maj:ts Justitiekanslers-ämbete den 16 sistlidne 
januari ingifna arbetsförteckning för år 1905, har följande 
antal mål och ärenden handlagts af styrelsen, nämligen: 

Bref och remisser från Eders Kungl. Maj:ts kansli och 
högsta domstol, 7 balanserade, 119 inkomna under året, till
sammans 126 (däraf 26 skiftesmål), af hvilka 120 blifvit under 
året afgjorda och 6 balanserade till år 1906; 

Bref och remisser från Eders Kungl. Maj:ts och rikets 
kollegier, Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande samt 
andra ämbetsverk och myndigheter, 9 balanserade, 208 in
komna under året, tillsammans 217, af hvilka 209 blifvit 
under året afgjorda och 8 balanserade till år 1906; 

Ansökningar m. m., 3 balanserade och 732 inkomna 
under året, tillsammans 735, af hvilka 719 blifvit under året 
afgjorda och 16 balanserade till år 1906. 

Styrelsen har sålunda under år 1905 haft att handlägga 19 ba
lanserade och 1,059 inkomna, tillsammans 1,078 mål och ärenden, 
af hvilka 1,048 blifvit afgjorda och 30 balanserade till år 1906. 

2:o. Oberäknadt remisser inom kontoret och utlämnade 
protokollsutdrag, utgör antalet af från styrelsen utgångna 
expeditioner 1,373. 

3:o. Landtmäterifiskalen bar haft att handlägga 7 balan
serade och 512 under året inkomna, eller tillsammans 519 mål 
och ärenden, af hvilka 493 blifvit afgjorda och 26 balanserade 
till år 1906. Af ofvan omförmälda 519 mål och ärenden voro 
vid domstol anhängiggjorda åtal 8. Alla dessa 8 mål blefvo 
balanserade till år 1906. Bland öfriga mål och ärenden före-
kommo 24 till granskning insända länsberättelser med till
hörande sammandrag af landtmätarnes i länen årsredogörelser 
jämte åtskilliga förteckningar samt 2 berättelser om afvittrings-
verket med tillhörande sammandrag och förteckningar, 138 an
märkningsmål, 319 arfvodesräkningar till granskning, 29 af aktu-
arien och registratorn i generallandtmäterikontoret för värdering 
inlämnade kopior eller utdrag af kartor, 9 inventeringsärenden 
för granskning, 49 infordrade yttranden, 24 ärenden angående 
infordrande af handlingar och 68 angående andra åtgärder. 

Till landtmäterifiskalsexpeditionen hafva, enligt det där
städes förda så kallade »Mindre diarieti, inkommit 13 rapporter, 
470 dagböcker, 356 arbetsförteckningar och 715 reversal, hvilka 
handlingar hafva varit föremål för granskning därstädes. 
Antalet af de från landtmäterifiskalen år 1905 utgångna expe
ditioner var 632. 

4:o. Aktuarien har emottagit och kvitterat 4,237 regal-
ark inkomna publika renovationer, ombesörjt utlåning till 
offentliga myndigheter af 1,802 kartor och beskrifningar samt 
utgifvit kopior och utdrag dels till enskilde personer af 220 
kartor och 226 beskrifningar mot stämpelafgifter till ett sam-
manräknadt belopp af 5,167 kronor 15 öre, dels ock till offentliga 
myndigheter af 17 kartor och 10 beskrifningar till ett samman-
räknadt värde af 703 kronor 40 öre. 

5:o. Ingenjörerna hafva hufvudsakligen varit sysselsatta 
med dels arkivundersökningar för utredning i förekomna mål 
och ärendeu, dels granskning af de publika renovationer, till
sammans innehållande 208 regalark, som från förste landt-
mätarne i länen för deras egna förrättningar inkommit, dels 
ock beräkning af lösen för 417 af aktuarien till enskilda 
mot stämpelafgift utgifna kartor och beskrifningar jämte 
granskning och attestering af 273 kartor och beskrifningar, 
som af aktuarien sammanlagdt utgifvits. Dessutom hafva 
ingenjörerna biträdt vid handläggning af en del andra göro-
mål inom generallandtmäterikontoret. 

6:o. Under år 1905 hafva hos styrelsen varit anställda 
åtskilliga extra biträden. Af dessa har en under hela året och 
en annan under fyra och en half månader biträdt landtmäteri-
sekreteraren. Dessutom har styrelsen anlitat extra biträden 
dels för vissa af de ingenjörerna eljest åliggande kollatione
ringar och attesteringar, dels för vissa arkivgöromål, dels ock 
för kartritning och renskrifning, för sistnämnda göromål före
trädesvis kvinnliga biträden, hvilka åtnjutit ersättning beräk
nad i viss andel, vanligen hälften af den enligt gällande 
bestämmelser utgående stämpel, med tillsammans 2,935 kro
nor 28 öre. 

7:o. Förhållandet med de åt styrelsens vård och för
valtning ställda medel har varit följande: 
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8:0. För att bereda en öfversikt af antalet mål och 
ärenden, hvilka blifvit under de senast förflutna fem åren 

handlagda dels af styrelsen och dels i landtmäterifiskalskon-
toret, meddelas i underdånighet töljaude 

Arbetsförteckning. 

Landtmäteripersonalen. 
Enligt matrikeln öfver landtmäteripersonalen bestod denna 

personal vid 1904 års slut af: 

5 ämbets- och tjänstemän vid landtmäteristyrelsen; 
24 förste landtmätare; 

120 kommissionslandtmätare, af hvilka 6 voro sysselsatta vid afvittrings
verket; 

65 vice kommissionslandtmätare, af hvilka 2 voro sysselsatta vid rikets 
allmänna kartverk och 1 vid afvittringsverket; 

150 landtmäteriauskultanter och 
255 landtmäterielever; 
619 tillsammans, däraf på eget ansvar arbetande i styrelsen 5 och i 
länen 209, tillsammans 214 eller 5 mindre än vid årets början. 

Inom denna personal hafva följande förändringar timat 
under år 1905: 

Landtmäteripersonalen har under året okats med 46 elever, 
och då 11 personer för alltid afgått genom afsked eller död, 
har landtmäteripersonalen alltså på det hela ökats med 35 
personer. 

Vid 1905 års slut funnos enligt matrikeln: 

6 ämbets- och tjänstemän vid styrelsen; 
24 förste landtmätare; 

123 kommissionslandtmätare, af hvilka 4 voro sysselsatta vid afvittrings
verket; 

61 vice kommissionslandtmätare, af hvilka 2 voro sysselsatta vid rikets 
allmänna kartverk och 1 vid afvittringsverket; 

158 landtmäteriauskultanter och 
282 landtmäterielever; 
654 tillsammans, däraf på eget ansvar arbetande i styrelsen 6 och i 
länen 208, tillsammans 214 eller lika många som vid årets början. 

I matrikeln kvarstå åtskilliga auskultanter och elever, 
hvilka sannolikt icke vidare komma att sysselsätta sig med 
landtmäterigöromål. Sålunda tjänstgjorde under sistlidet år 
af de i matrikeln upptagna landtmäteriauskultanterna och 
eleverna endast 

123 landtmäteriauskultanter och 
90 landtmäterielever; 

213 tillsammans, eller 8 mera än under år 1904. 

Allmänna skiftesverket. 

Af tab. 1, hvilken innehåller ett, efter förste landt-
mätarnes berättelser om landtmäteriet i hvarje län, länsvis 
upprättadt sammandrag öfver år 1905 afslutade landtmäteri-
förrättningar i hela riket — afvittringsgöromålen dock icke 
inbegripna — inhämtas i hvad mån berörda förrättningar 
inom hvarje län förekommit. 

De märkligaste upplysningar, som kunna hämtas ur 
tab. 1, torde vara 



6 Allmänna skiftesverket. 

att inom hela riket egentliga laga skiften *) under år 
1905 blifvit afslutade å 187,951 hektar och å 183-471 mantal; 

att inom Västmanlands och Gottlands län, hvarest de under-
år 1905 afslutade egentliga laga skiftenas omfattning varit 
större än i något annat län i mellersta och södra delarne 
af riket, sådana förrättningar afslutats å respektive 6,446 och 
4,619 hektar samt å 20-125 och 12-880 mantal; 

att därnäst komma Kalmar, Örebro och Alfsborgs län 
med respektive 3,574, 2,823 och 2,752 hektar samt 6-251, 
13-625 och 12-625 mantal; 

att inom Västerbottens län, hvarest de under år 1905 af
slutade laga skiftenas omfattning varit större än inom något 
annat län i riket, sådana förrättningar afslutats å 65,383 
hektar och 21-08 5 mantal-, 

att därnäst kommer Norrbottens län med 43,730 hektar 
och 10-3 0 7 mantal; 

att intet egentligt laga skifte under år 1905 afslutats i 
Kristianstads län; 

att inom hela riket andra förrättningar än egent
liga laga skiften under år 1905 blifvit afslutade å 499,084 
hektar och 616É8 3 5 mantal; 

att inom Västerbottens län, där detta slags förrättningar 
haft större omfattning än i något annat län i riket, dylika 
afslutats å 97,787 hektar och 35'262 mantal; 

att därnäst kommer Norrbottens län med 89,641 hektar 
och 50- 7 6 5 mantal; 

att de under år 1905 af landtmätare afslutade vägdel-
ningar omfattat 1,712,766 meter eller omkring 171 nymil; 

att ingen vägdelning under året afslutats af landtmätare 
i Stockholms, Uppsala, Jönköpings, Skaraborgs, Örebro, Gäfle-
borgs eller Västerbottens län. 

Tab. 2 innehåller ett på grund af förste landtmätarnes 
berättelser länsvis upprättadt sammandrag öfver år 1905 af
slutade ägostyckningar i riket. 

Af denna tabell inhämtas, att 1,918 ägostyckningar under 
året afslutats, därvid 435'347 mantal med en areal af 356,319 
hektar genom ägostyckning delats i 11,243 lotter. 

Tabellen utvisar vidare, att antalet ägostyckningar varit 
Af nu ifrågavarande tab. 2 inhämtas äfven, att antalet 

under år 1905 afslutade ägostyckningar är mer än 8 gånger så 
stort som antalet af de under år 1897 afslutade, nära 3 
gånger så stort som motsvarande tal för år 1898, mer än 
dubbelt så stort som talet för år 1899, nära 12 gånger så 
stort som samma tal för år 1900, mer än 1-3 gånger så stort 
som talet för 1901, nära 1'2 gånger så stort som talet för 1902, 
obetydligt större än talet för år 1903 och nära l -2 gånger 
mindre än motsvarande tal för år 1904. 

Genom sammanställning af summorna i tab. 1 med de 
summor, som finnas i motsvarande tabeller för åren 1901— 
1904, erhållas de sifferuppgifter, som redovisas i tab. 3, inne
hållande sammandrag öfver omfånget af afslutade egentliga 
laga skiften och, med undantag för afvittringar, alla andra 
landtmäteriförrättningar åren 1901—1905. 

Af tab. 3 synes bland annat, att de afslutade landtmäteri-
förrättningarna omfattat: "j Med egentliga laga skiften förstås i denna tabell likasom i öfrigt 

uti denna berättelse laga skifte på antingen alla ägorna eller ock särskildt 
imösningsjorden eller särskildt afrösningsjorden till icke allenast hyar, 
utan äfven enstaka hemman eller lägenheter, som utgöra possessioner 
för sig själfva, hvilka icke tUlförene undergått vare sig enskifte eller 
laga skifte. 'Si\l andra förrättningar räknas däremot dels ändringar af 
afslutade laga skiften, dels klyfningar af hemman och lägenheter, hvilka 
förut undergått enskifte eller laga skifte, dels ock alla andra förrättningar, 
som icke utgöra egentliga laga skiften och ej heller storskiftes- eller af-
vitti ingsförrättningar. 
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af hvilket allt framgår, att under år 1905 de afslutade för
rättningarnes omfång med hänsyn till skiftade mantal varit 
något större men med hänsyn till afmätta och skiftade hektar 
betydligt mindre än under år 1904, samt att de under år 
1905 afslutade landtmäteriförrättningarna varit i afseende å 
afmätta och skiftade hektar något samt i afseende å afmätta 
och delade längder betydligt mindre än medeltalet för åren 
1901—1905. 

Tab. 4 innehåller en öfversikt öfver den vid allmänna 
skiftesverket arbetande landtmäteripersonalen inom hvarje sär-
skildt län samt förekomna landtmäteriförrättningars mängd, 
beskaffenhet och handläggning. 

Af denna tabell framgår bland annat, att de på eget 
ansvar arbetande landtmätarnas antal varit störst i Norr
bottens, Västerbottens, Kopparbergs, Gäfleborgs, Jämtlands och 
Västernorrlands län, nämligen respektive 22, 20, 18, 16, 14 
och 11, och minst i Blekinge län med 2; att antalet afslutade 
laga skiften varit störst i Västerbottens, nämligen 39, samt 
att i Kristianstads län intet och i Blekinge län endast 1 
laga skifte under år 1905 afslutats. 

Af tab. 5 synes, att förordnanden till landtmäteriförrätt-
ningar i hela riket utfärdats: 

år 1905 till 155 laga skiften och 5,105 andra förrätt
ningar eller tillsammans 5,260, 

år 1904 till 159 laga skiften och 4,788 andra förrätt
ningar eller tillsammans 4,947, och i medeltal för åren 

1901—1905 till 174 laga skiften och 4,578 andra förrätt
ningar eller tillsammans 4,752. 

I afseende å om förmälda förordnanden torde böra an
märkas, att under år 1905 en del af desamma, nämligen 

inom Stockholms län 1, 
» Jönköpings » 2, 
» Kronobergs » 2, 
» Hallands » 2, 
i Örebro » 1, 
» Västmanlands » 2, 

utfärdats för landtrnätare från annat län än det, inom hvilket 
förrättningen skolat verkställas. 

Af tab. 6, innehållande en länsvis upprättad uppgift å 
jordägarnes utgifter för under år 1905 afslutade laga skiften, 
synes 

att sådana utgifter icke förekommit i Kristianstads län; 
att de varit lägst i Blekinge län med 1,275 kronor; 
att ifrågavarande utgifter utgjort 
mindre än 5,000 kronor, utom i nyssnämnda län, i Hal

lands, Malmöhus, Göteborgs och Bohus, Södermanlands, Ska
raborgs och Uppsala län; 

mellan 5,000 och 10,000 kronor i Kopparbergs, Värm
lands, Stockholms, Kronobergs och Örebro län; 

mellan 10,000 och 20,000 kronor i Östergötlands och 
Västmanlands län; 

mellan 20,000 och 50,000 krouor i Jönköpings, Älfsborgs, 
Jämtlands, Kalmar och Gottlands l än ; 

mellan 50,000 och 100,000 kronor i Västernorrlands och 
Gäfleborgs län; 

något öfver 100,000 kronor i Norrbottens län; 
nära 200,000 kronor i Västerbottens län; 
äfvensom att berörda utgifter för hela riket uppgått till 

680,633 kronor 51 öre, däraf till landtrnätare och gode män 

523,878 kronor 68 öre och till öfriga beräknade utgifter 
156,754 kronor 83 öre. 

Bland utgifter till landtmätare och gode män äro upp
tagna alla slags till dem utgående arfvoden och ersättniugar 
för resekostnader samt lösen för skifteshandlingar och kartor. 
De öfriga beräknade utgifterna äro sådana, som måst af skit-
teslag gemensamt bestridas, såsom till vederbörande domstolar 
med deras biträden, till utflyttande delägare, minskadt med 
hvad af allmänna medel såsom utflyttniiigsunderstöd erhållits, 
samt för den företa anläggningen af vid skifte bestämda vägar 
och fioddiken m. m., men till de ifrågavarande utgifterna 
hafva icke räknats handtlangnings- och dylika kostnader, å 
hvilka landtmätare icke hafva säkra uppgifter att tillgå, och 
icke heller ersättningar, hvilka, enligt §§ 99, 100 och 10l i 
nådiga skiftesstadgan, blifvit en eller flera delägare i skifteslag 
ålagda för erhållna motsvarande fördelar. 

Enligt i statskontoret erhållen upplysning har under år 
1905 af ofvan nämnda slags utflyttningsunderstöd, jämlikt 
nådiga kungörelsen den 27 september 1861, af statsmedel 
utbetalts 25,293 kronor 17 öre. 

Tab. 7 innehåller en öfversikt öfver allmänna skiftesver
kets i riket ställning den 31 december 1905 och utvisar såväl, 
i hvilkeu. utsträckning skiftesverket framskridit inom Uvarje 
särskildt län, som äfven hvad i detta afseende kan anses 
återstå. 

Denna tabell är visserligen icke i alla afseendeii till
förlitlig, och detta gäller särskildt de uppgifter, som med
delats i de tvenne sista hufvudkolumnerna. I den förra har, 
såsom rubriken utvisar, införts mantal på de byar, som 
troligen komma att undergå laga skifte. Förverkligandet 
af hvad som i detta afseende blifvit antaget beror på 
vederbörande jordägare. Om hemmantalet uti den ifrågava
rande kolumnen hittills kunnat anses snarare för högt än 
för lågt, enär sannolikt ett eller annat hemman däri blifvit 
infördt, som icke kan blifva föremål för laga skifte i egentlig 
mening och därför bort upptagas i sista hufvudkolumnen, så 
verkar däremot den år från år ökade styckningen af större 
jordegendomar med däraf förorsakade laga skiften å förut 
icke lagligt skilda hemmau därhän, att mantalet i sista huf
vudkolumnen med säkerhet ställer sig för högt och till en ej 
obetydlig del borde öfverflyttas till den näst föregående, hvil-
kens antagna för höga mantal därigenom skulle utjämnas. 

I sista hufvudkolumnen äro eljest införda alla krono- och 
frälsesäterier, boställen, bruks-, bergs-, frälse- och rekogni-
tions- med flera hemman, hvilka antingen af ålder varit en
staka eller blifvit detta i senare tid medelst afvittring och 
dylikt. 

Beträffande ifrågavarande uppgifter, så vidt de a ngä 
Kopparbergs län, bör anmärkas, att mantalssättning å hemman 
och lägenheter inom länet väl af ålder funnits och äfven i senare 
tid skett å särskilda skattlagda lägenheter, men att inom 
hela länet, utom Västerbergslagen, den långt utsträckta hem-
mausklyfningen i förening med den omständigheten, att huru 
små andelar som helst af olika byar och hemmau blifvit vid 
storskiftesförrättningarna såsom besuteuheter sammanförda, 
sedan lång tid tillbaka omöjliggjort all mantalssättning å de 
särskilda hemmanen inom hvarje socken, hvarför endast hela 
sockueus gemensamma hemmantal är kändt, samt att i följd 
häraf ofvanberörda uppgifter kunnat beräknas endast approxi
mativt och med ledning af reducerade jordatalet, med un-
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dantag för Kopparbergs och Thorsångs socknar, för hvilka 
uppgifterna lämnats med ledning af taxeringsvärdena. 

För öfrigt bör anmärkas beträffande ifrågavarande upp
gifter för Västerbottens och Norrbottens län, att inom dessa 
läns lappmarker mantalet för flera hemman ännu icke blifvit 
genom afvittring slutligen bestämdt samt att för den skull 
uppgifterna härutinnan framdeles torde komma att för
ändras. 

Tab. 8 innehåller sammandrag af från samtliga landt-
rnätare i riket infordrade uppgifter å arfvoden för de under 
åren 1900—1905 afslutade landtrnäteriförrättningar. 

Af denna tabell framgår 
att under nämnda period berörda arfvoden för hela riket 

stigit till 7,317,846 kronor, däraf för egentliga laga skiften 
2,889,935 kronor och för andra förrättningar 4,427,911 kro
nor; och 

att i förstnämnda summa de särskilda länen ingått med 
följande belopp: 

med minsta beloppet — 38,244 kronor — Blekinge län, 
med största beloppet — 1,285,384 kronor — Väster

bottens län, 
med belopp under 50,000 kronor: utom Blekinge äfven 

Södermanlands län, 
med belopp mellan 50,000 och 100,000 kronor: Uppsala, 

Hallands och Västmanlands län, 
med belopp mellan 100,000 och 200,000 kronor: Krono

bergs, Östergötlands, Kristianstads, Örebro, Jönköpings, Skara
borgs, Malmöhus, Kalmar, Älfsborgs, Stockholms och Gott-
lands län, 

med belopp mellan 200,000 och 500,000 kronor: Göteborgs 
och Bohus samt Värmlands län, 

med belopp mellan 500,000 och 1,000,000 kronor: Väster
norrlands, Gäfleborgs, Kopparbergs och Jämtlands län, 

med belopp öfverstigande 1,000,000 kronor: Norrbottens 
och, såsom förut nämnts, Västerbottens län. 

Vidare framgår af tabell 8 
att under år 1905 i hela riket afslutats 173 laga skiften 

och 4,409 andra förrättningar, och att arfvodet för de förra 
varit 436,745 kronor och för de senare 788,110 kronor eller 
tillsammans 1,224,855 kronor; 

att i sistnämnda summa de olika länen ingått med föl
jande belopp: 

med minsta beloppet — 5,873 kronor — Blekinge län, 
med största beloppet — 217,305 kronor — Västerbot

tens län, 
med belopp mellan 5,000 och 10,000 kronor: Blekinge 

län samt Södermanlands och Uppsala län, 
med belopp mellan 10,000 och 20,000 kronor: Kronobergs, 

Hallands, Kristianstads, Jönköpings och Malmöhus län, 
med belopp mellan 20,000 och 50,000 kronor: Östergöt

lands, Örebro, Kalmar, Stockholms, Skaraborgs, Västmanlands, 
Göteborgs och Bohus, Älfsborgs, Gottlands och Värmlands län, 

med belopp mellan 50,000 och 100,000 kronor: Jämt
lands och Gäfleborgs län, 

med belopp mellan 100,000 och 200,000 kronor: Väster-
uorrlands, Kopparbergs och Norrbottens län, 

med belopp öfverstigande 200,000 kronor: endast Väster
bottens län. 

Tab. 9 utgör ett sammandrag af statistik för perioden 
1879—1905 öfver lahdtmäteriförrättningarnas antal och omfatt-

ning, den arbetande landtmäteripersonalens antal, jordägarnes 
utgifter till landtmätare och gode män m. m., delvis utdragen 
ur landtmäteristyrelsens årsberättelser, delvis grundad på ofvan 
nämnda, af landtmäteristyrelsen från rikets landtmätare in
fordrade uppgifter. 

Sedan Eders Kungl. Maj:t genom nådigt bref den 9 sistlidne 
mars medgifvit, att landtmäteristyrelsen finge deltaga i tjugonde 
allmänna svenska landtbruksmötet i Norrköping genom ut
ställning bland annat af ett jämförelsevis större statistiskt 
material, har styrelsen i anledning däraf låtit verkställa en 
statistisk undersökning och utredning, omfattande landtmä-
teriets verksamhet från och med tiden för laga skiftenas början 
eller år 1828. Den har affattats i två afdelningar, af hvilka 
den ena meddelar uppgifter rörande under åren 1828—1905 
verkställda landtmäteriförrättningar och deras omfattning samt 
den senare är ämnad att visa resultatet af landtmäteriverk-
samheten i riket. 

Då denna statistiska utredning, hvilken alltså omfattar 
tiden till och med nästlidet arbetsår, i väsentliga afseenden 
tjänar till komplettering af det statistiska material, som åstad
kommits genom styrelsens, såsom bidrig till Sveriges officiella 
statistik utgifna årliga berättelser, samt tillika lämnar upp
lysning om åtskilliga förhållanden, som äro af vikt vid be
dömandet af frågan, huruvida landtmäteri- och skiftesverken 
kunna anses uppfylla därmed afsedda ändamål, har styrelsen 
funnit det angeläget, att äfven ifrågavarande statistiska utred
ning komme att utgöra ett bidrag till rikets officiella statistik. 
Af sådan anledning varder denna utredning i underdånig
het fogad såsom bihang till förevarande underdåniga berättelse. 

Afvittringsverket. 

Tab. 10, upprättad med ledning af de utaf Eders Kungl. 
Maj:ts befallningshafvande afgifna berättelser angående af-
vittringsverken i Västerbottens och Norrbottens län, utvisar 
afvittriugsverkets fortgång under år 1905, och genom sam
manställning af summorna i denna tabell med dem, hvilka 
finuas i den likartade tabellen för åren 1901—1904, erhålles 
en sammandragen femårsöfversikt af afvittringsverket under 
åren 1901—1905, tab. 11. 

För öfrigt meddelas angående: 

Afvittringsverket i Västerbottens län. 

De vid detta verk anställda landtmätarne, tre till an
talet, af hvilka en tillförordnad och två extra, hafva under 
sommarmånaderna varit sysselsatta med mätningar inom Vilhel
mina och Dorotea socknar jämte ägotaxeringar inom Tärna 
socken samt under vintermånaderna med uträkningar tillika 
med komplettering af förra sommarens mätnings- och grade-
ringsarbeten. Dessutom hafva afvittringslandtmätarne varit 
sysselsatta med transportering och kopiering af upprättade 
kartedelar inom Tärna och Vilhelmina socknar. 

Förste landtmätaren i länet H. J. Norrman har i nåder 
varit förordnad att under året tjänstgöra såsom afvittriugs-
styresman. 
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Afvittringsverket i Norrbottens län. 

Sedan Eders Kungl. Maj:t enligt nådigt bref den 7 mars 
1902 förordnat, att med afvittringen för nybyggesanläggningar 
å odisponerad öfverloppsmark inom Norrbottens läns lappmarker 
skulle tillsvidare anstå, bafva hufvudsakligen kompletterings-
och kollationeringsarbeten utförts beträffande Arvidjaurs, Arje-
pluogs, Jockmocks, Gellivare och Juckasjärvi socknar, hvar-
jämte beträffande sistnämnda socken utstakning af områden 
för byarne Soppero, Lainio och Wivungi samt på grund af 
Eders Kungl. Maj:ts nådiga beslut den 26 februari 1904 ny 
ägobesiktning fortsatts. 

Vid afvittringsverket i länet hafva under året tjänstgjort 
såsom afvittringslandtmätare två landtmätare i högre löne
graden samt tre extra landtmätare. 

Förste landtmätaren i länet I. A. Lindahl har i nåder 
forordnats att under året tjänstgöra såsom afvittringsstyres-
man. 

Enligt i landtmäteristyrelsen tillgängliga anteckningar 
öfver statsverkets samtliga utgifter för afvittringarna i riket, 
storskiftena i Kopparbergs län däri inberäknade, uppgå dessa 
utgifter för: 
Kopparbergs län från år 1803 t. o. m. år 1894 till kr. 2,699,528 
Gäfieborgs län B » 1832 B B 1865 B B 57,865 
Västernorrlands län B B 1824 » » 1869 B B 338,562 
Jämtlands län B B 1821 B » 1869 B B 484,501 
Västerbottens län B B 1824 B B 1905 B B 2,789,157 
Norrbottens län » B 1824 B B 1905 B B 3,119,595 

Summa kronor 9,489,208. 

Undervisningen till landtmäteriexamen. 

Den undervisning till landtmäteriexamen, som på allmän 
bekostnad i styrelsen meddelas, har under läsåret 1905—1906 
bestridts af: 
lektorn m. m. E. Jäderin i ren matematik och tillämpad 

matematik; 
professorn m. m. A. W. Cronquist i kemi, mineralogi och 

geologi; 
professorn m. TU. C. E. Bergstrand i agrononii, botanik och 

skogshushållning samt läran om fornlämningars känne
tecken ; och 

landtmäterifiskalen J. Hamrin i kameral- och ekonomilag-
farenhet samt författningskunskap. 
Angående omfattningen af hvarje ämne, de vid under- [ 

visningen i ämnet använda läroböcker m. m. samt elevernas 
antal meddelas följande. 

i 

/ . Ren matematik. \ 
! 

I detta ämne hafva 20 elever åtnjutit undervisning, och i 
har därvid behandlats algebra, serier, logaritmer, plan trigouo- ; 
metri, stereometri, analytisk geometri, de första grunderna af 
sannolikhetsläran jämte geodetiska räkneöfuingar. 

II. Tillämpad matematik. \ 

I detta ämne hafva 20 elever erhållit undervisning, ! 
hvilken omfattat dels muntliga föredrag i geodesi och dels 

praktiska öfningar. Föredragen hafva behandlat: geodesi, de 
geodetiska instrumentens teori, trigonometrisk mätning, bas
mätning (vinkelmätning i ett triangelnät jämte felutjämning 
och uträkning af koordinater, punkters trigonometriska be
stämmande genom yttre och inre afskärning, trigonometrisk 
höjdmätning), nivellering jämte upprättande af profil, ägo-
affattning med matbord och distanstub m. m. 

III. Kemi, mineralogi och geologi. 

I dessa ämnen hafva 17 elever undervisats. 
Vid undervisningen i kemi, hvilket ämne läses vä

sentligen såsom underlag för mineralogi och geologi och 
därför omfattar endast oorganisk kemi, har användts Berwalds 
lärobok i oorganisk kemi jämte särskilda anteckningar af 
läraren. 

I mineralogi och geologi hafva användts A. E. Törne
bohms »Grunddragen af Sveriges Geologi» och samme för
fattares korta lärobok i törsta grunderna af mineralogi och 
petrografi, afsedd för allmänna kursen vid Tekniska Högskolan. 

IV. Agronomi, botanik och skogshushållning. 

Antalet elever, som i dessa ämnen åtnjutit undervisning, 
har varit 17, och undervisningen har meddelats i följande 
ordning. 

Under den första delen af undervisningstiden har be
handlats läran om åkerjordarterna, åkerjordens afdikning, 
brukning och gödsling, grunderna för jordbruksstatiken, de 
särskilda åkerbrukssätten samt nyodlingsläran. Därefter har 
fortsatts med läran om kulturväxternas odling samt skötseln 
af ängar och betesmarker. I samband därmed har under
visning lämnats i de delar af botaniken, som höra till kur
serna i växtodlingslära och skogshushållning. Slutligen hafva 
tre föreläsningsdagar ägnats åt skogshushållning. 

V. Kameral- och ekonomilagfarenhet. 

I detta ämne hafva 20 elever åtnjutit undervisning, om
fattande läran om jordnaturerna och svenska jordbeskattningeus 
utveckling och nuvarande ståndpunkt jämte därom handlande 
lagar och författningar, efter »Sveriges fiuansrätt» och »Sveriges 
ekonomirätt» af Lars Gustaf Linde samt efter utdrag af uni
versitetsföreläsningar i dessa ämnen. 

VI. Författningskunskap. 

Undervisningen i detta ämne, hvaruti jämväl 20 elever 
deltagit, har omfattat framställning af den svenska jordägande
rättens utveckling jämte hufvuddragen af förut gällande, alla 
nu gällande författningar om landtmäteriet, särskildt landt-
mäteriinstruktionen, skiftesstadgan, lagen om hemmansklyfniug, 
ägostyckning och jordafsöndring samt väglagen, defensiva vatten
rätten och hufvuddragen af den lukrativa, stängselförordningen 
samt grunddragen af Sveriges statskunskap efter Malmströms 
lärobok. 

För öfrigt hafva vid undervisningen i detta ämne följts: 
anteckniugar efter föreläsuiugar vid rikets universitet, Schiitz 

2 
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»Om skifte af jord i Sverige», Rhodin »Förarbetena till 
skiftesstadgan», Westring »Kommentar till ägostyckningslagen» 
samt G. K. Hamilton »Om ägofrid». 

Härjämte hafva eleverna öfvats i att författa protokoll 
och utlåtanden rörande skiftes- och andra landtmäteriförrätt-
ningar äfvensom i redogörelse för rättsfall, hämtade ur Nytt 
juridiskt arkiv, samt erhållit kännedom om de för landt-
mätare vanligen förekommande expeditionsgöromål. 

VII. Läran om fornlämningars kännetecken. 

I detta ämne undervisades 18 elever under en föreläsnings-
dag samt en dag, ägnad åt besök i Nationalmuseum för inhäm
tande under fackmans ledning af kännedom om fornlämnin
gars utseende och beskaffenhet m. m. 

Att elevantalet växlat för de olika ämnena beror därpå, 
att styrelsen på grund af § 18 mom. 3 i laudmäteriinstruk-
tionen och kungl. brefvet den 30 oktober 1869 på därom 
gjorda framställningar befriat från förhör sådana elever, som 
vid tekniskt, läroverk eller landtbruksinstitut med vitsord om 
godkända insikter genomgått minst lika stor kurs som den, 
hvilken för vederbörande ämne ingår i landtmäteriexamen. 

Stockholm den 9 juni 1906. 

Alla de till examen anmälda 21 eleverna aflade godkänd 
landtmäteriexamen, af hvilka 1 genast efter anmälningen. 

Antalet af de landtmäterielever, som aflagt landtmäteri
examen under nästföregående fem läsår, har varit: 

läsåret 1900—1901 10 
» 1901—1902 15 
» 1902—1903 24 
» 1903—1904 17 
» 1904—1905 21. 

Undervisning i triangelmätning. 

Sedan Eders Kungl. Maj:t anvisat och ställt till landt-
mäteristyrelsens förfogande erforderligt belopp för anordnande 
af teoretisk och praktisk undervisning i triangelmätning, huf-
vudsakligen afsedd att utgöra fortsättning af foregående kurs 
i nyare mätningssätt, har styrelsen anordnat sådana kurser 
dels den 12 april—13 maj och dels den 13 november—15 
december. 

Undervisningen bestriddes af lektorn m. m. E. Jäderin 
med biträde af assistenter. 

I kursen under våren deltogo 24 oeh i kursen under 
hösten 14 landtmäteritjänstemän. 

Underdånigst 

H. RHODIN. 

Alfred Eriksson. 
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Tab. 1. 

Sammandrag öfver år 1905 afslutade 

E g e n t l i g a 

A l l a a n d r a 
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landtmäteriförrättningar i riket. 

l a g a s k i f t e n . 

f ö r r ä t t n i n g a r . 
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Tab. 2. 

Sammandrag öfver år 1905 afslutade 

a) Under år 1905. 

*) Medeltal för hela riket. 
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ägostyckningar i riket. 

b) Under åren 1897—1905. 
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Tab. 3. 

Sammandrag öfver afslutade egentliga laga skiftens och, med undantag för 

Däraf 34,672 hektar ej specificerade i kolumnerna 16—20. 

Däraf 2,010,849 hektar ej specificerade i kolumnerna 22—26. 
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afvittringar, alla andra landtmäteriförrättningars omfång åren 1901—1905. 
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Tab. 4. 

Öfversikt öfver den arbetande landtmäteripersonalen vid allmänna skiftesverket samt därvid 
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förekomna landtmäteriförrättningars mängd, beskaffenhet och handläggning under år 1905. 
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Tab. 5. 

Sammandrag öfver förordnanden till landtmäteriförrättningar under åren 1901—1905. 

*) Medeltal för hela riket. 
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Tab. 6. 

Uppgift å jordägarnes utgifter för laga skiften, afslutade under år 1905. 

Tab. 7. 

Allmänna skiftesverkets i riket ställning den 31 December 1905. 
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Tab. 8. 

Sammandrag öfver landtmätarnes arfvoden för under 
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åren 1900—1905 afslutade landtmäteriförrättningar. 
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Tab. 9. 

Sammandrag för perioden 1879—1905 öfver landtmäteriförrättningarnes antal och omfattning, 
utdragen ur landtmäteristyrelsens årsberättelser, delvis 
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landtmätenpersonalens antal, jordägarnes utgifter till landtmätare och gode män m. m., delvis 
grundad på af landtmäteristyrelsen infordrade uppgifter. 

i 
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Tab. 10. 

Afvittringsverkets fortgång år 1905. 

Tab. 11. 

Sammandragen femårsöfversikt af afvittringsverket åren 1901—1905. 
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